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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND Cao Lộc, ngày          tháng 7  năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

   
   

Thực hiện Giấy mời số 102/GM-STC ngày 13/7/2022 của Sở Tài chính 

tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng 

thủ huyện Cao Lộc năm 2022. UBND huyện Cao Lộc mời các cơ quan, đơn vị 

dự họp xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Cao 

Lộc năm 2022 như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Công an huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện; 

2. Thời gian: 14 giờ, ngày 18/7/2022. 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng IV, Sở Tài chính (Địa chỉ: Phố Nguyễn Chí 

Thanh, khu tái định cư và dân cư Nam Thành Phố, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn) 

4. Nội dung cuộc họp: Xem xét hỗ trợ kinh phí tổ chức diễn tập khu vực 

phòng thủ huyện Cao Lộc năm 2022. 

5. Công tác chuẩn bị: 

UBND huyện giao phòng TCKH chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị chuẩn bị các tài liệu thuyết minh đảm bảo đầy đủ chặt trẽ đúng quy định. 

UBND huyện đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm 

trên./. 

Nơi nhận:                                                                                        
- Như thành phần mời;                                                                      
- CT, các PCT UBND huyện;   

- C, PVP; 
- Lưu VT.                                                                               
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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